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Phần 1. Những qui định chung trong việc đánh giá thi đua: 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng vị trí công tác 

để xây dựng các tiêu chí thi đua nhằm tạo lên động lực và chuẩn mực góp phần giúp 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản 

thân. 

          2. Các tiêu chí được xây dựng phải đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, tính 

chính xác, khách quan và công bằng trong công tác đánh giá thi đua. 

          3. Kết quả thi đua sẽ là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành 

công việc, đánh giá xếp loại công chức, xét tặng các danh hiệu thi đua trong năm. 

          4. Công tác đánh giá thi đua được tiến hành vào 2 đợt ở cuối mỗi kì học trong 

năm học. Đồng thời phải đảm bảo đúng qui trình, thủ tục và xét thi đua. 

           5. Tiêu chí thi đua được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của nhiệm vụ được qui 

đổi và cho điểm tối đa cho từng nhiệm vụ cụ thể nếu thực hiện tốt, còn nếu không đáp 

ứng được các yêu cầu đó thì đối trừ điểm số tương ứng. 

           6. Điểm thưởng cho cá nhân được tính cho mỗi một hoạt động tốt, được cộng 

vào kết quả cuối cùng của tổng điểm các tiêu chí. 

          7. Việc xếp loại thi đua căn cứ vào tổng điểm chung và điểm giới hạn của từng 

tiêu chí. 

Phần 2: Cách tính điểm 

I. Cán bộ quản lí: 100 điểm 

1. Nề nếp (15 điểm) 

TT Nội dung Điểm 

1 Đảm bảo việc thực hiện các buổi trực lãnh đạo có hiệu quả.       5.0 điểm 

2 Đảm bảo các buổi sinh hoạt lãnh đạo, cơ quan, đoàn thể  5.0 điểm 

3 Có theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của các tổ được phân công phụ 

trách 

 5.0 điểm 

2. Kế hoạch công tác (10 điểm) 

TT Nội dung Điểm 

1 Xây dựng kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực phụ trách  5.0 điểm 

2 Kế hoạch công tác đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, chính xác, tính khả thi.  3.0 điểm 

3 Chủ động triển khai kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác theo Nghị 

quyết của chi bộ và Hội đồng sư phạm. 

 2.0 điểm 

3. Công tác tổ chức, chỉ đạo, đánh giá kiểm tra (20 điểm) 

TT Nội dung Điểm 

1 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ 5.0 điểm 

2 Chỉ đạo và quản lí nội dung công tác 5.0 điểm 



3 
Có biện pháp kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện 

nhiệm vụ 
5.0 điểm 

4 Công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5.0 điểm 

 4. Hiệu quả công tác (35 điểm) 

TT Nội dung Điểm 

1  Thực hiện đúng kế hoạch đề ra. 10.0 điểm 

2 
Những nội dung trong kế hoạch được thực hiện ở mức độ tốt trở lên 

và góp phần vào nâng cao hiệu quả chung của nhà trường. 
15.0 điểm 

5. Công tác đổi mới quản lí (20 điểm) 

TT Nội dung Điểm 

1 

Có phương pháp quản lí khoa học, áp dụng công nghệ thông tin trong 

quá trình quản lí, cập nhật kế hoạch hoạt động, chỉ đạo thường xuyên 

các hoạt động công tác trên trang website của nhà trường. 

10.0 điểm 

2 Có sáng tạo kể cả về hình thức và nội dung trong lĩnh vực quản  lí     10.0 điểm 

Tổng cộng: 100 điểm 

 II. Giáo viên: 100 điểm 

1. Nề nếp: (30 điểm) 

1.1. Thực hiện ngày giờ công: (20 điểm) Nếu thực hiện tốt được đánh giá cho điểm 

tối đa, còn nếu không thực hiện tốt nhiệm vụ thì tùy thuộc vào mức độ để trừ điểm 

như sau: 

TT Nội dung Điểm trừ 

1 - Bỏ giờ không lí do 01 tiết (kể cả dạy phụ đạo và bồi dưỡng) 3.0 điểm 

2 

- Dự chào cờ: 

+ Đối với giáo viên chủ nhiệm vắng một buổi / học kỳ 

+ Giáo viên không chủ nhiệm vắng một buổi /học kỳ(khi có 

yêu cầu) 

 

1.0 điểm 

2.0 điểm 

3 -  Không sinh hoạt 15 phút  với lớp chủ nhiệm, mỗi lần 1.0 điểm 

4 

  

- Đổi  giờ không báo cáo với lãnh đạo nhà trường gây ảnh 

hưởng chung 

2.0 điểm 

  

5 
- Nộp giáo án định kỳ chậm một lần trừ 

- Không nộp giáo án 

2.0 điểm 

4.0 điểm 

6 
- Thông tin hai chiều chậm hoặc không chính xác trên hệ 

thống điều hành của trường, của tổ, một lần trừ 
2.0 điểm 

7 
- Ra tiết sớm hoặc vào 

muộn 

 5 đến 10 phút 1.0 điểm 

Trên 10 phút 2.0 điểm 

8 

- Trực ban không ghi đầy đủ các thông tin trong sổ trực, trực 

ban không đúng giờ, không nhắc nhở giáo viên vào lớp đúng 

thời gian... bị lãnh đạo nhà trường nhắc nhở 2 lần. 

1.0 điểm 

1.2. Tham gia hội họp, sinh hoạt, thực hiện nội quy cơ quan: (10 điểm) 

          Nếu thực hiện tốt được đánh giá cho điểm tối đa, còn nếu không thực hiện tốt 

nhiệm vụ thì tùy thuộc vào mức độ để đối trừ điểm như sau: 

TT Nội dung Điểm trừ 

1 - Vắng một buổi không báo cáo với lãnh đạo, hoặc không được lãnh đạo 3.0 điểm 



đồng ý. 

2 

- Vắng  có lí do chính 

đáng được lãnh đạo đồng 

ý. 

Không quá 2 lần trên một học kỳ. 0 điểm 

 Quá 2 lần trên một học kỳ. 
2.0 điểm 

3 
- Đi muộn có lí do được 

lãnh đạo đồng ý 

 Không quá 2 lần trên một học kỳ. 0 điểm 

 Quá 2 lần trên một học kỳ . 2.0 điểm 

4 
- Nói chuyện riêng trong giờ họp bị nhắc nhở 

- Họp bỏ về trước khi cuộc họp kết thúc. 

1.0 điểm 

2.0 điểm 

2. Chuyên môn: (60 điểm) 

2.1. Thực hiện quy chế chuyên môn: (40 điểm) 

Nếu thực hiện tốt được đánh giá cho điểm tối đa, còn nếu không thực hiện tốt 

nhiệm vụ thì tùy thuộc vào mức độ để  trừ điểm như sau: 

TT Nội dung Điểm trừ 

1 Giáo án 

Lên lớp không có giáo án. 3.0 điểm 

Soạn không đúng mẫu quy định. 2.0 điểm 

Không thể hiện được đối mới phương pháp, sơ sài, qua loa, 

đối phó. Không khớp với chương trình và kế hoạch giảng 

dạy 

3.0 điểm 

2 
Khi lênlớp 

giảng dạy. 

Để lớp mất trật tự ảnh hưởng các lớp khác. 2.0 điểm 

Trang phục không lịch sự, chuẩn mực. 2.0 điểm 

Sử dụng điện thoại di động trong lớp. 2.0 điểm 

Không đầy đủ các hồ sơ theo quy định. 3.0 điểm 

Hút thuốc lá trong lớp. 2.0 điểm 

3 Không có tiết dạy có ứng dụng CNTT trên một học kỳ (trừ GV TD) 2.0 điểm 

4 
Sổ  theo dõi kết quả 

học tập và học bạ 

Vào điểm sai, sửa không đúng quy chế 3 lỗi 

/1 sổ 
3.0 điểm 

Vào điểm sai, sửa đúng quy chế 5 lỗi/ 1 sổ 1.0 điểm 

Cập nhật điểm chậm so với tiến độ chung 

(một lần)  
2.0 điểm 

Vào học bạ sai (mỗi học bạ) 1.0 điểm 

5 Kế hoạch giảng dạy 

Xây dựng kế hoạch giảng dạy chậm 1.0 điểm 

Không khớp so giáo án và kế hoạch ( 1 tiết ) 1.0 điểm 

Không lên một tuần khi kiểm tra. 3.0 điểm 

6 Dự giờ 

Thiếu 1 tiết trên học kì 1 điểm 

Dự giờ khống. (Không đi dự giờ mà chỉ sao 

chép) 2.0 điểm 

7 Tự học,tự bồi dưỡng, 

Tham gia không đầy đủ một đợt tập huấn, 

chuyên đề… 
2.0 điểm 

Tham gia, quản lí điều hành qua mạng trên 

trang web của trường đã được phân công 

nhưng làm sơ sài, không liên tục, gây ảnh 

hưởng chung (đối với tổ trưởng và các thành 

3.0 điểm 



viên của tổ) 

8 Hồ sơ cá nhân, tổ CM 

- Thiếu một loại. 

- Mỗi cá nhân khi  lãnh đạo trường kiểm tra xếp loại 

TBình. 

- Hồ sơ của cả tổ CM, các đoàn thể lãnh đạo 

trường kiểm tra xếp loại trung bình, tổ trưởng 

CM và tổ phó CM, trưởng các đoàn thể 

2.0 điểm 

2.0 điểm 

  

3.0 điểm 

  

  

9 
Công tác Chủ nhiệm 

 

 - Lớp chủ nhiệm xếp thi đua bên đoàn đội  

đứng thứ dưới 12 trong học kì và cả năm. 

- Lớp chủ nhiệm xếp thi đua loại TB trong 

học kì và cả năm. 

3.0 điểm 

  

5.0 điểm 

  
     

2.2. Tay nghề, chất lượng giảng dạy: (20 điểm) 

TT Nội dung Điểm trừ 

1 Dự giờ, xếp loại 

- Dự giờ đột xuất xếp loại TB  

- Xếp loại CMNV, CĐ xếp loại ĐYC 

- Kiểm tra tiết dạy có đồ dùng không sử dụng 

2.0 điểm 

2.0 điểm 

2.0 điểm 

2 

Kết quả kiểm tra cuối 

kỳ và cuối năm, đánh 

giá xếp loại học sinh 

Môn học và các hoạt động giáo dục: Hoàn 

thành Năng lực: Đạt 

 Phẩm chất: Đạt  

- Mỗi 1% chưa đạt, chưa hoàn thành 

- Lớp xếp ở vị trí từ thứ 7 trở đi trong các lần 

kiểm tra, khảo sát đánh giá ngoài của trường, 

PGD cứ mỗi một bậc trừ 0,5 điểm 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

3. Tham gia  sinh  hoạt  các tổ chức,  đoàn thể và hoạt động  ngoài giờ lên lớp  của trường:  (10 điểm ) 
 

TT Nội dung Điểm trừ 

1 
Vắng  họp ở tổ chức Chi bộ, Công đoàn, Đoàn trường, Chi đoàn giáo 

viên... 

3.0 điểm 

2 
Không tham gia  hoạt động đoàn thể, ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ 

lên lớp... 

3.0 điểm 

3 Bỏ về giữa chừng cuộc họp và hoạt động của các đoàn thể. 2.0 điểm 

4 
Không hoàn thành nhiệm vụ được các tổ chức, đoàn thể phân công 

trong sinh hoạt. 

2.0 điểm 

 

III. Viên chức hành chính:(100 điểm) 

1. Quy định về thời gian làm việc: 

        Sáng: từ 7h30’ giờ  đến 11h 00’ 

        Chiều: Từ 14h 00’ đến 17h 00’ 

2. Ngày giờ công, nề nếp, tham gia hội họp, sinh hoạt: (50 điểm) 

          Nếu thực hiện tốt được đánh giá cho điểm tối đa, còn nếu không thực hiện tốt 

nhiệm vụ thì tùy thuộc vào mức độ để đối trừ điểm như sau: 

TT Nội dung Điểm trừ 



1 
Vắng một buổi làm việc không báo cáo với lãnh đạo, hoặc không 

được lãnh đạo đồng ý. 

5.0 điểm 

2 

Vắng họp  có lí do chính 

đáng được lãnh đạo đồng 

ý. 

Không quá 2 lần trên một học kỳ . 0 điểm 

Quá 2 lần trên một học kỳ . 5.0 điểm 

3 

Đi muộn, về sớm có lí do 

cá nhân được lãnh đạo 

đồng ý 

Không quá 2 lần trên một học kỳ . 0 điểm 

Quá 2 lần trên một học kỳ . 5.0 điểm 

4 
Đi muộn, về sớm không báo cáo với lãnh đạo, hoặc không được lãnh 

đạo đồng ý. 

10.0 điểm 

5 
Nghỉ chế độ, nghỉ tiêu chuẩn, nghỉ ốm (có giấy bệnh viện), đi công 

tác theo sự phân công của tổ chức hoặc các cấp lãnh đạo. 

0 điểm 

2. Tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc: (50 điểm) 

          Do lãnh đạo trường đánh giá sau khi lắng nghe ý kiến từ tập thể Hội đồng, và 

đối chiếu kết quả công tác, nhiệm vụ được giao và căn cứ vào bản tiêu chí tự dánh 

giá. Kết quả được phân thành 4 loại như sau. 

TT Nội dung Điểm 

1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 45-50 

2 Hoàn thành nhiệm vụ 44-35 

3 Chưa hoàn thành nhiệm vụ Dưới 34 

Phần 3: Điểm thưởng: Tối đa 10 điểm 

1. Đối với Cán bộ quản lí, cán bộ các tổ chức đoàn thể: 

 Các danh hiệu của Chi bộ, Trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt các danh 

hiệu đã đăng ký thi đua (thưởng 10 điểm) 

2. Đối với giáo viên, nhân viên: 

Điểm thưởng không quá 10 điểm cho những thành tích sau: 

- Lớp Chủ nhiệm xếp loại thi đua Xuất sắc (05 điểm cho từng học kì) 

- Có học sinh tham gia các cuộc thi: Thi học sinh giỏi, thi văn nghệ, thể dục thể 

thao cấp tỉnh, cấp huyện,.. đạt giải khuyến khích hoặc huy chương đồng trở lên (02 – 

05 điểm/năm học) 

- Tham gia hiến máu nhân đạo từ 01 lần trở lên (05 điểm) 

- Tham gia viết tin, bài tốt trên trang mạng của trường (tối thiểu 5 tin và 2 bài/ 

học kì) (05 điểm) 

- Thực hiện các công tác từ thiện, nhân đạo khác cho đồng nghiệp, học sinh, 

cho trường: Giúp đỡ, cứu người gặp nạn... được xã hội  khen ngợi (05 điểm) 

- Thu hút các nhà đầu tư, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng trường (05 điểm). 

* Hạ bậc thi đua hoặc không xếp loại thi đua trong những trường hợp sau: 

1. Mất đoàn kết nội bộ, lối sống không lành mạnh, có đơn thư khiếu kiện. 

2. Vi phạm quy chế chuyên môn, pháp luật của nhà nước. 

3. Không đảm bảo giờ công theo quy định. 

4. Có quyết định kỷ luật, khiển trách hoặc cảnh cáo của Hiệu trưởng. 

5. Dạy thêm, thu thêm trái qui định. 

6. Được cử đi thi hoặc tham gia các hoạt động (tính từ cấp tổ) nếu bỏ mà không 

có lí do chính đáng không xếp loại thi đua đợt đó. 



Phần 4: Xếp loại thi đua 

        Tổng điểm thi đua là 100 điểm. 

- Tốt: Từ 95 điểm đến 100 điểm (Cơ sở đăng kí và xét chiến sĩ thi đua các cấp 

nếu có sáng kiến kinh nghiệm đạt theo qui định) 

- Khá: Từ 85 điểm đến 94 điểm (Cơ sở đăng kí và công nhận lao động tiên tiến 

nếu có sáng kiến kinh nghiệm đạt theo qui định).  

* Không xét lao động tiên tiến với những giáo viên vi phạm một trong những nội 

dung:  

+ Có chất lượng các lần kiểm tra, đánh giá ngoài trung bình xếp thứ 15 đến 18 của 

trường hoặc xếp ở vị trí 70% đến 100% tốp cuối của khối lớp, bộ môn mình đang dạy 

của huyện, tỉnh; 

+ Đoàn kiểm tra cấp trên về xếp loại chuyên môn đạt yêu cầu; 

+ Lớp chủ nhiệm xếp loại TB; 

+ Có ý kiến phản ánh nội dung không tốt của 4 phụ huynh trở lên với nhà trường 

về công tác giảng dạy và giáo dục học sinh... . 

- Trung bình: Từ 75 điểm đến 84 điểm (Cơ sở công nhận hoàn thành nhiệm vụ) 

- Yếu: Dưới 74 điểm (Cơ sở xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ) 

Phần 5: Trình tự áp dụng và thủ tục xét thi đua: 

1. Trình tự thảo luận và đăng kí: 

Đầu năm học các tổ chuyên môn Hội nghị công chức tổ để thông qua nội dung 

thi đua và cách tính điểm các tiêu chí  thi đua hàng năm. 

Tổ chức đăng kí các danh hiệu thi đua cho thành viên trong tổ gửi về Hội đồng 

thi đua nhà trường. 

Góp ý để điều chỉnh, bổ sung nội dung và cách chấm điểm thi đua cho phù hợp với 

thực tiễn nhà trường tại Hội nghị  tổng kết mỗi năm học (nếu có) 

    Áp dụng Tiêu chí Đánh giá thi đua cho đến khi kết thúc năm học. 

2. Trách nhiệm theo dõi thi đua: 

- BGH, Công đoàn, Đoàn trường, tổ trưởng, tổ phó đều được phân công theo dõi 

từng lĩnh vực mình phụ trách có ghi chép để tổng hợp báo cáo định kì với Hội đồng 

thi đua. 

- Giáo viên, nhân viên, giám sát việc thực hiện của các thành viên trong Hội đồng 

thi đua và phản ánh với lãnh đạo nhà trường những trường hợp vi phạm chưa được 

phát hiện. 

3. Thời gian xét thi đua: 

          - Mỗi học kì tổ xét một lần, có hồ sơ lưu trữ. 

          - Mỗi năm trường xét 2 đợt thi đua theo kế hoạch của nhà trường và được xét 

vào cuối kì 1, cuối kì 2, điểm lấy điểm trung bình cộng của 2  học kỳ  để xếp loại thi 

đua cả năm. 

          - Công bố kết quả thi đua vào cuối học kì và cuối năm học. Khen thưởng vào 

hội nghị CBCCVC năm học sau. 

4. Thủ tục xét thi đua: 

          - Mỗi cán bộ, giáo viên tự đánh giá cho điểm và xếp loại (theo mẫu của HĐ thi 

đua) 

          - Tổ trưởng tổng hợp kết quả từ các bộ phận cho điểm và xếp loại cho từng 

thành viên trong tổ. 



          - Họp tổ thông qua kết quả tự xếp loại và xếp loại của các bộ phận, đồng thời 

tiến hành bình xét thi đua (Có biên bản và lập danh sách đề nghị HĐ thi đua xét khen 

thưởng) 

          - HĐ thi đua tiến hành xét đề nghị của các tổ và duyệt kết quả. 

          - Thường trực HĐ thi đua lập danh sách đề nghị khen thưởng. 

5. Mức thưởng: 

          Theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và Công 

đoàn. 

  
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 

TT HỘI ĐỒNG THI ĐUA 

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA NHÀ TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Thuấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

PHIẾU XẾP LOẠI THI ĐUA CUỐI NĂM 

Năm học  2018 - 2019 

(Dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy) 

 

Họ và tên ……………................................. Sinh ngày ………..…...……Nam (Nữ)….... 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:   

................................................................................................................................................................ 

Chức vụ, chức danh:  

................................................................................................................................................................ 

Công việc được giao: 

................................................................................................................................................................ 

Đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm: ………………………………………………………. 

I- Nội dung tự nhận xét: 

1. Đạo đức, lối sống và thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp, Thực hiện ngày giờ công: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Tự đánh giá đạt...../20 điểm 

2. Tham gia hội họp, sinh hoạt, thực hiện nội quy cơ quan: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Tự đánh giá đạt...../10 điểm 

3. Thực hiện quy chế chuyên môn:  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Tự đánh giá đạt...../40 điểm 

4. Năng lực chuyên môn, tay nghề, chất lượng giảng dạy:  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Tự đánh giá đạt...../20 điểm 

5. Tinh thần trách nhiệm trong công việc, chỉ đạo, tham  gia  sinh  hoạt  các tổ chức,  đoàn thể  và  hoạt  

động  ngoài  giờ  lên  lớp  của  trường:    

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Tự đánh giá đạt...../10 điểm 

* Tổng điểm tự đánh giá: .........../ 100 điểm 

* Tự đánh giá, xếp loại thi đua: ( CSTĐCS, LĐTT, HTNV, KHTNV)       ......................  

Tráng Liệt, Ngày …… tháng ….. năm 2019 

Người tự nhận xét 

 

II- Nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn 

………………………………………………………. ………. 

………………………………………………………. ………. 

………………………………………………………. ……… 

Tổ đánh giá xếp loại thi đua:  

Tổng điểm: ……/100 điểm; Xếp loại thi đua ……………….. 

Ngày …. tháng …. năm 2019 

TM tập thể tổ chuyên môn  

III- Kết quả tổng hợp để xếp loại (do thủ trưởng đơn vị ghi)  

 Kết luận: xếp loại thi đua ………………........................................................ 

     .................................................................................... 

 

 Tráng Liệt, Ngày……. tháng …… năm 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


